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والية شمال الراين وستفاليا تواصل تنفيذ ما اُتفق عليه من إجراءات لمكافحة فيروس 

 كورونا

 لها:تعلن الحكومة المحلية في بيان 

أكتوبر أقرت الحكومة المحلية مواصلة تنفيذ اإلجراءات التي أُتفق عليها في الجلسات االستشارية التي  28في 

 ورئيسات الحكومات في الواليات األلمانية المختلفة، بمشاركة المستشارة األلمانية.–عقدت مع رؤساء 

الوضع جدي للغاية. نحن بحاجة إلى بذل الجهود على المستوى "قال رئيس الوزراء المحلي أرمين الشيت: 

التواصل بشكل سريع القومي الحتواء األزمة الصحية التي تمر بالبالد. ومن أجل هذا يجب علينا تقليل عالقات 

ومستمر، بما يحقق لنا النجاح في كبح جماح تفشي العدوى مرة أخرى. ال يسمح بإثقال كاهل النظام الصحي،  

الوقت ذاته فإننا نسعى إلى كسر جمود توقف مجريات الحياة اليومية، بشكل تام ونهائي. نحن نسعى إلى أن  وفي

تظل أبواب دور الرعاية النهارية لألطفال والمدارس والمتاجر االقتصادية مفتوحة. واآلن كل ما هو مطلوب 

د سبق لنا أن أثبتنا ذلك بالفعل في شهري مارس تحقيقه، هو التضامن. ووالية شمال الراين وستفاليا يمكنها ذلك. لق

 "وأبريل.

كورونا تتزايد بشدة. وفي أعداد حاالت العدوى بفيروس "جوزيف الومان: -صًرح وزير الصحة المحلي كارل

غير المستقر والذي هذه األثناء نحن نتابع في كل مناطق والية شمال الراين وستفاليا تقريبًا، وضع تفشي العدوى 

ر باستمرار. فقط طريقة التصرف الحاسمة هي التي يمكن أن تساعد في وضع حد لمسار التطور هذا. يجب يتطو

المتواصلة. يجب علينا فعل االجتماعية إلى الحد األدنى لكسر سالسل انتشار العدوى علينا تقليل عالقات التواصل 

 "يستحقوا ذلك. من الجنسين الذينكل شيء واتخاذ كل التدابير لحماية مواطنينا 

حالة عدوى جديدة بفيروس  5.398أبلغ معهد روبرت كوخ عن تسجيل  2020أكتوبر  30في صباح يوم 

في اليوم السابق فقط. واليوم بلغ معدل اإلصابة  4.291في والية شمال الراين وستفاليا، من بينهم  19كوفيد 

، 140نسمة( على مستوى الوالية  100.000لى األسبوعي بالعدوى )عدد الحاالت في آخر سبعة أيام بالنسبة إ

 في الوقت الحالي يتسبب كل شخص مصاب بالعدوى في  "فيما يمثل اتجاًها متصاعدًا. 



سيكون من الالزم علينا  دون كبح جماحهاشخص على األقل. وفي حال استمرار زيادة حاالت العدوى  1.2إصابة 

الخالية حتى  -أن نخشى من أن الطاقات االستيعابية من أسرة العناية المركزة المجهزة بإمكانية التنفس الصناعي 

تصريحه قائاًل:  ، على حد قول الوزير الومان. وواصل الوزير"19سيشغلها خالل هذا العام مرضى كوفيد  -اآلن 

اتخاذ المزيد من اإلجراءات لتوسيع نطاق الطاقات االستيعابية، وال سيما تجهيزات سيكون لزاًما علينا بعد ذلك "

التنفس الصناعي. وكما كان الحال في شهر مارس، فيجب إصدار التعليمات الالزمة للمستشفيات، من أجل إرجاء 

دة التأهيل المنتشرة في البرامج العالجية المخططة، أو يجب االستعانة بالطاقات المتاحة في مستشفيات إعاتنفيذ 

 "والية شمال الراين وستفاليا.

الساري في الوقت الحالي  -وعلى هذه الخلفية فسيتم إطالة أمد العمل بقانون الحماية من فيروس كورونا 

نوفمبر. والقواعد الجديدة سوف  1لمدة يوم آخر، لينتهي سريانه في  -أكتوبر  31والمحدد بمهلة تنتهي في 

في والية شمال الراين وستفاليا اعتباًرا من  –مستوى ألمانيا بالشكل الذي تم االتفاق عليه على  – تسري بعد ذلك

 نوفمبر. 2

 –الهامة )الحفاظ على مسافة األمان AHAوقد تم من خالل القانون الجديد صياغة عدة أمور، من بينها قاعدة 

عدة مرات، وإقرار نطاقات سريانها بشكل موحد ارتداء الكمامة طوال اليوم( بشكل أوضح  –النظافة الصحية 

التزام ارتداء الكمامة طوال اليوم، وذلك نوفمبر  2وباالستناد إلى ذلك سيسري اعتباًرا من   على نطاقات أوسع.

حركة العمالء والزوار. وفي رسالة أخرى هامة للقانون الجديد، ورد ما بصفة أساسية في كل البنايات التي تشهد 

فيجب في شهر نوفمبر تقليل كل عالقات التواصل، التي ليس لها صلة ى يمكن كسر سلسة موجة العدوى، يلي: حت

 بالمدرسة أو التدريب العملي أو الوسط المهني، بقدر اإلمكان.

 يعني ذلك على وجه التحديد:

على أال شخاص من نفس البيت ومن بيت آخر، ال يسمح بعقد المقابالت في األوساط العامة إال برفقة أ ·

 يتجاوز عدد األفراد المتواجدين في هذه المواقف عشرة أفراد.

 أما بالنسبة لنطاق اللقاءات الخاصة فال تزال  ·

التوصية الملحة، القائلة بتجنب عالقات التواصل مع األشخاص الغرباء عن البيت بشكل تام، سارية، 

 .AHAاألماكن التي يتعذر بها مراعاة تطبيق قاعدة  واألمر ذاته ينطبق أيًضا في

يحظر تقديم عروض المبيت ألغراض سياحية. وال يشمل هذا الحظر حاالت المبيت في إطار الرحالت  ·

أكتوبر. ال يسمح باإلقامة برحالت حافالت الرحالت وأي رحالت جماعية  29التي بدأت قبل يوم 

 بالحافالت ألغراض سياحية.



يجب غلق المنشآت الفندقية. ويستثنى من ذلك عمليات توريد أو إحضار األكالت التي يمكن حملها  ·

 لغرض التناول في البيت.

 يتعين حظر إقامة كل الفعاليات التي تخدم غرض التسلية وقضاء أوقات الفراغ. ·

 ويتعين أيًضا غلق ما يلي: ·

o ا شابه من منشآتالمسارح ودور األوبرا وقاعات الحفالت الموسيقية وم 

o المعارض وأراضي المعارض واألسواق السنوية وأسواق بيع المواد المستعملة 

o  دور العرض السينمائي وحدائق قضاء أوقات الفراغ وحدائق الحيوان وغيرها من أنشطة

 أوقات الفراغ )في الداخل والخارج(

o  والكازينوهات ومراكز المقامرة وما شابه من منشآت–قاعات األلعاب 

o  األحداث الرياضية لقضاء أوقات الفراغ وللهواة، المقامة على وفي داخل كل األراضي الرياضية

 العامة والخاصة، باستثناء األحداث الرياضية الفردية المقامة في الخالء

o حمامات السباحة واالستمتاع ومراكز اللياقة البدنية وما شابه من منشآت 

o شآتبيوت الدعارة والبغاء وما شابه من من 

ويستثنى من ذلك تصفيف الشعر والعناية وباإلضافة إلى ذلك يحظر تقديم خدمات بالمالمسة الجسدية  ·

 على سبيل المثال العالج الطبيعي.القدمين وبرامج العالج التي لها ضرورة طبية، 

المحالت المغلقة، فإن حتى وإن كانت هناك قواعد سخية لتعويض "جوزيف الومان: -وزير الصحة المحلي كارل

هذا أمر نعلمه جيدًا. سوف تقابل كثيًرا من المتاجر التي عملت بجد خالل األشهر  –اإلجراءات التي نتخذها قاسية 

الماضية لحماية عمالئها ومرتاديها من الفيروس. ومع ذلك فإننا على قناعة من أن الضرر الواقع على القطاع 

سيكون أسوأ بكثير، ما لم ننجح في الوقت الحالي من كبح جماح تفشي ت الفراغ الفندقي والثقافي والرياضي وأوقا

 "نهائية للقضاء على األمر برمته.الفيروس من خالل اتخاذ إجراءات ردع 

 تنزيل نسخة منه. هنا نوفمبر، ويمكن 30سيظل قانون الحماية من فيروس كورونا الجديد ساريًا حتى 



 .5-855 0211أسئلة خاصة بالمواطنين فيرجى االتصال على: تليفون إذا كانت لديك 

إن كانت لديك أي استفسارات الحقة بخصوص البيان الصحفي فيرجى التوجه إلى 
 المركز الصحفي لوزارة العمل والصحة والشؤون االجتماعية، تليفون:

 0211 855-3118. 

  www.land.nrw الرابطصحفي متاح أيًضا أسفل هذا النص ال

  إرشادات حماية البيانات الخاصة بالميديا االجتماعية

 

 


